Zápis z 37. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce
Datum konání:

5.3.2021

Čas:

9.00 – 12.15 hod.

Jednání řídili:
Mgr. Blanka Konvalinková, předsedkyně sekce SDRUK pro RF; PhDr. Vít Richter, generální ředitel NK
ČR
Jednání se zúčastnili:
Mgr. Roman Giebisch Ph.D.; Mgr. Vladana Pillerová; Mgr. Lucie Macháčková, PhDr. Dana
Petrýdesová; Mgr. Adéla Dilhofová, PhDr. Marie Šedá, Mgr. Petra Ševčíková, Mgr. Monika
Kratochvílová, Ing. Jana Tomancová, PhDr. Zuzana Hájková, paní Jitka Svobodová, Mgr. Olga
Macháčková, Mgr. Tereza Freudlová, Mgr. Hana Hendrycová, Ing. Hana Petrovičová, PhDr. Radek
Liška, Mgr. Irena Brezovic, Jana Bednářová, Mgr. Táňa Janáčková
Jednání se konalo on-line prostřednictvím nástroje Google Meet

Program:












Kontrola zápisu z 36. jednání sekce SDRUK (1.10.2020)
Aktuální situace v krajích
Díla nedostupná na trhu, provoz digitálních knihoven v režimu COVID (aktuální informace) – PhDr.
Vít Richter
Knihovna v obci (příručka pro starosty a zastupitele) – PhDr. Marie Šedá
Příprava příručky pro začínající ředitele – PhDr. Marie Šedá
Seminář pro Sdružení místních samospráv (SMS) – PhDr. Marie Šedá
• „Jak nastartovat obecní knihovnu?“, bylo realizováno v některých krajích i v roce 2020?
• „Knihovna v obci“ realizace v roce 2021
Knihovny a operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) – Mgr. Roman Giebich, Ph.D.
Informace o výsledcích průzkumu výstavby a rekonstrukce knihoven – Mgr. Vladana Pillerová
Příprava Analýzy věkové, kvalifikační a mzdové struktury pracovníků knihoven – PhDr. Vít Richter
Různé – Mgr. Lucie Macháčková
• Vyhodnocování standardů VKIS na celostátní úrovni - prostřednictvím STAT EXCEL;
• Definice odborného vzdělávání - diskuse
• Roční výkaz o knihovně KULT - Prostorově časová kapacita služeb knihovny (návrh
Městské knihovny v Praze) – diskuse
• Statistika sledovanosti sociálních sítí - diskuse
• Knihovna věcí (anketa) - co a které knihovny půjčují; evidence v AKS - diskuse
• Knihovna roku, Městská knihovna roku – pravidla pro rok 2021
• Metodické návštěvy + výměnné soubory v době pandemie (způsoby realizace) - diskuse

1. Mgr. Blanka Konvalinková v souvislosti s ukončením své funkce představila novou nastupující
ředitelku Krajské vědecké knihovny v Liberci PhDr. Danu Petrýdesovou (petrydesova@kvkli.cz),
která bude zároveň předsedkyní sekce SDRUK pro RF.
2. Kontrola zápisu z 36. jednání – bez připomínek.
3. Aktuální informace z krajů - zatím nastavené rozpočty pro rok 2021. V případě jakékoliv změny
nám dejte, prosím, vědět. Potřebujeme mít aktuální informace.
Celkem:
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4. Díla nedostupná na trhu, provoz digitálních knihoven v režimu COVID - PhDr. Vít Richter.
Aktuální informace, webová stránka https://dnnt.nkp.cz/ . Do 30.6.2021 jsou otevřené všechny
digitální knihovny. Nakladatelé dostanou kompenzace ve výši 80 000 000 Kč (schváleno vládou). Od
1. 7. 2021 budou dostupná díla do r. 2000, na místě samém pak díla z let 2001-2007.
Snahou je, aby do DNNT bylo zapojeno co nejvíce knihoven. https://dnnt.nkp.cz/knihovny.html .
Prosíme o zorganizování seminářů na podporu zapojení knihoven do DNNT, a to v každém kraji.
Konkrétní termín konzultujte s PhDr. Vítem Richterem.

MS

V Jihočeské vědecké knihovně DNNT propojili přímo s OPAC, nabízejí čtenářům k dispozici 200 000
dokumentů. Viz: https://katalog.cbvk.cz/arlcbvk/cs/vysledky/?field=G&term=&search=Hledej&op=result&zf=&sort=&guide=
Propojovat své OPAC s DNNT budou mít možnost i ostatní knihovny cca v polovině roku 2021. NKP
tuto možnost připravuje.
5. Knihovna v obci (příručka pro starosty a zastupitele) – PhDr. Marie Šedá.
Koncem roku 2020 vyšla v tištěné i elektronické podobě příručka Knihovna v obci. Informace viz
prezentace, příručka je v el. Podobě dostupná na knihovna-v-obci_prirucka-pro-starosty.pdf (nkp.cz).
Tištěná příručka bude spolu s Koncepcí rozvoje knihoven na léta 2021 – 2027 rozeslána na obce v ČR,
které provozují veřejnou knihovnu.
6. Příručka pro ředitele a vedoucí knihoven – PhDr. Marie Šedá
Připravujeme příručku pro začínající ředitele a vedoucí knihoven. Blíže prezentace. Posílejte své
připomínky nebo náměty, co by v příručce nemělo chybět. Termín: do 15.4.2021, připomínky zašlete
na marie.seda@nkp.cz.
7. Stáže pro Sdružení místních samospráv (SMS) -PhDr. Marie Šedá
V rámci spolupráce se Sdružením místních samospráv probíhají tzv. stáže na téma „Knihovna v obci“
– celkem 7 hodin přednášek, vždy ve dvou dnech. Určeno pro obce 1. typu - zástupce obcí,
pracovníky na obcích, případně knihovníky. Témata:
•
•
•
•
•

Koncepce rozvoje knihoven; Vícezdrojové financování knihoven – PhDr. Vít Richter
Knihovna v obci; Elektronické služby a koronavirus – PhDr. Marie Šedá
Projekty na podporu čtenářské gramotnosti – Mgr. Roman Giebisch Ph.D.
Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukce knihoven – Mgr. Lenka Dostálová
Knihovna v malé obci; Služby knihoven knihovnám; Knihovna věcí a další novinky – Mgr. Lucie
Macháčková

Bližší informace viz prezentace.
8. Knihovny a operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) – Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
OP JAK je vyhlášen na období 2021 – 2027 a je financován z EU. Jeho součástí je i celoživotní
vzdělávání, které bude úřadovat MŠMT. Předpokládáme zapojení knihoven a knihovníků. Pracovní
skupina pod vedením Mgr. Romana Giebische Ph.D., vypracovala projekt, díky kterému by se
knihovny mohly stát centry neformálního vzdělávání a centry občanského vzdělávání.
Nositelé projektu: NKP ČR + krajské knihovny + knihovny pověřené výkonem RF + Katedra
informačních studií a knihovnictví (Masarykova univerzita Brno).
Projekt musí být podán v roce 2022, realizace od roku 2023. Součástí projektu by bylo také vzdělávání
zaměstnanců knihoven. Náklady na projekt 200 000 000 Kč. MK ČR by se muselo podílet 15 %. Aby
mohl být projekt realizován, záleží na dohodě mezi MŠMT a MK ČR.
9. Informace o výsledcích průzkumu výstavby a rekonstrukce knihoven – Mgr. Vladana Pillerová

Viz prezentace, v případě, že má knihovna zájem čerpat z některých dotačních titulů, je nutné mít
projekt dobře připravený v časovém předstihu.
10. Příprava Analýzy věkové, kvalifikační a mzdové struktury pracovníků knihoven – PhDr. Vít
Richter
Dotazníkové šetření je připravené. Otevřené bude cca jeden měsíc, začátek plánujeme na polovinu
března. PhDr. Vít Richter požádal přítomné metodiky o poslední připomínky k dotazníku. Odkaz na
dotazník byl odeslán ihned po skončení jednání.
Analýza věkové, kvalifikační a mzdové struktury pracovníků knihoven bude také podkladem pro
aktualizaci koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků.
Prosíme o podporu zapojení knihoven do dotazníku. Zdůrazněte prosím knihovnám důležitost
tohoto šetření.
Rádi bychom připravili podobné šetření i pro neprofesionální knihovny. Pokud máte nápady nebo
náměty na otázky, zašlete své připomínky do 15. 4. 2021, na lucie.machackova@nkp.cz.
11. Různé – Mgr. Lucie Macháčková
 Vyhodnocování standardů VKIS na celostátní úrovni - prostřednictvím STAT EXCEL;
statistický sumář pro celostátní vyhodnocování je připravený. Pošleme ho k vyplnění do
jednotlivých krajů. Termín odevzdání byl dohodnut na 15.5.2021.
Připomínáme z minulého zápisu: Poprvé budeme standardy na celostátní úrovni
vyhodnocovat v roce 2022 (za roky 2020–2021). K vypracování zprávy o plnění standardů za
celou ČR budeme potřebovat data za každý standard + komentář z jednotlivých krajů. U
standardů, které nelze sledovat prostřednictvím Kult bylo dohodnuto:
A) „Kvalifikace a vzdělávání pracovníků knihovny“: do první zprávy budou zahrnuty jen
profesionální knihovny. V případě, že některé kraje již sledují i vzdělávání u
neprofesionálních knihovníků samozřejmě to vítáme! Ve zprávě za r. 2022–2023 už by
měla být data i za pracovníky neprofesionálních knihoven.
B) „Měření spokojenosti uživatelů knihovny“: zjišťuje se 1x za 5 let. V jednotlivých
zprávách budou tedy uvedeny ty knihovny, které v daném dvouletém období měření
realizovaly. Ve zprávě v r. 2022 bychom měli mít data + komentář alespoň za r. 2021.
Data za rok 2020 vítáme!
Od roku 2022 už bychom měli být všichni sjednocení 😊


Definice profesního (odborného) vzdělávání

Definici odborného vzdělávání navrhujeme v této podobě:

Všechny formy profesního a odborného vzdělávání (školního i mimoškolního) v průběhu
aktivního pracovního života. Jeho posláním je rozvíjení postojů, znalostí a schopností,
vyžadovaných pro výkon určitého povolání. Jeho podstatou je vytváření a udržování pokud
možno optimálního souladu mezi kvalifikací subjektivní (reálná pracovní způsobilost
jednotlivce) a kvalifikací objektivní (nároky na výkon konkrétní profese), tedy stálé

přizpůsobování kvalifikace pracovníka. Do odborného vzdělávání lze zahrnout také
individuální studium odborné periodické i neperiodické literatury (časová dotace je max. 2
hodiny za kalendářní měsíc).



Roční výkaz o knihovně KULT - Prostorově časová kapacita služeb knihovny (návrh Městské
knihovny v Praze)
•
•
•



Do oddílu IV pod ř. 426 - plocha knihovny pro uživatele v m²
Plocha určená veřejnosti * roční provozní doba = „hodinometry“
V současné době bude MLP indikátor testovat na knihovnách, které účastnily ROI +
region PK Olomouc. Počkáme na výsledky a jejich představení na některém z dalších
jednání.
Statistika sledovanosti sociálních sítí
•
•

Interní sledování zájmu o příspěvky na sociálních sítích
Knihovny začínají pracovat se sociálními sítěmi
• Jak počítat zhlédnutí na FB
• Jak počítat zhlédnutí na YOUTUBE
Veronika Trachtová Hyblerová (MKP) veronika.trachtova@mlp.cz připravila metodiku, jak statistiku v
rámci možností sledovat. Není to úplně jednoduché. Požádáme ji o seminář, jak vyhodnocovat
sledovanost na soc. sítích.
•


Do celostátní statistiky KULT sociální sítě zatím zařazovat nechceme.

Knihovna věcí (anketa) - co a které knihovny půjčují; evidence v AKS

Máme připravenou anketu, ze které bychom se chtěli dozvědět kolik knihoven tuto službu poskytuje
a jaké věci půjčuje. S ohledem na jiná probíhající šetření s anketou ještě vyčkáme.
•

Promítá se Knihovna věcí do KULT? Je to na ř. 113 Jiné? – Knihovna věcí není
knihovní dokument.
• Oddělit evidenci v AKS tak, aby se automaticky nepropisovala do KULT.
Budeme rádi za informace, jakým způsobem Knihovnu věcí evidujete ve vašich AKS.


Knihovna roku, Městská knihovna roku, MARK

Knihovna roku:
•
•

Pravidla zůstávají stejná jako v roce 2020
Nominovat lze knihovny v obcích a městysech venkovského typu nejvýše do 7 500 obyvatel
(dle regulí Vesnice roku).
• Prosíme, vybírejte spíše knihovny v obcích menších a vesnického rázu.
• Častá další otázka je, zda dobrovolník či profesionální knihovník? Většinou bývá
nominace do 1 pracovního úvazku, ale lze zvážit i více dělených úvazků apod.

•
•
•

Kandidáty za jednotlivé kraje vyberou krajské komise ve složení Krajský metodik+ člen krajské
komise Vesnice roku.
Do celostátního kola nelze nominovat knihovnu, která soutěžila v roce 2020.
Nominace zaslat celostátní komisi do 30. 6. 2021.

Městská knihovna roku
Opět se počítá se zapojením krajských knihoven a jejich metodiků při nominování městské knihovny
za jednotlivé kraje.
MARK
•


Soutěž vyhlášena bude. Pravidla budou upřesněna.

Metodické návštěvy + výměnné soubory v době pandemie (způsoby realizace) – info z krajů

Metodické návštěvy:
•
•
•
•
•

Omezení MN jen na období bez nouzového stavu – 13 krajů
Navýšení počtu konzultací – 10 krajů
V některých PK byly MN zakázány z důvodu ochrany zaměstnanců – 1 kraj
On-line porady – 6 kraje
Navýšení počtu účastníků on-line porad a školení oproti prezenčním - Praha

Výměnné soubory:
•
•
•
•
•

Snížení počtu - 9 krajů
Knihovny o soubory neměly zájem (rozvezen poloviční počet) – PHA
Výměnné soubory zůstanou v knihovnách delší dobu (2 roky) - Zlín
Předání bez přítomnosti knihovníka obsluhované knihovny – 3 kraje
Distribuce bez problému – 2 kraje

Seminář o regionálních funkcích v Pardubicích (20 – 21.10. 2021)
•
•
•
•

Příprava bude probíhat pro on-line prostor, eventualitou je zatím i offline varianta.
T. Freudová zjistí, do jakého termínu lze rezervované prostory odřeknout.
Možné termíny pracovního jednání k programu semináře zašleme.
Výzva na témata – zasílejte průběžně na lucie.machackova@nkp.cz .

Zapsala: Lucie Macháčková
Dne: 15.3.2012

